جبيعت عببش نغرور خُشهت
كهيت انعهىو االجتًبعيت واالَطبَيت

تنظم أايم خنشةل الثالثة للصحة العقلية حول:
انعالجبث انًعرفيت انطهىكي

‘بيٍ انُظريت وانتطبيك’

يويم  18:و  19أفريل2018
إشكبنيت انًهتمى:
تعتبرالعالجات المعرفٌة و السلوكٌة عالجات لصٌرة المدى بسٌطة وواضحة مستعملة كثٌر افً مجال
العالج النفسً وهً عالجات معترف بها علمٌا صالحة لكل الفئات العمرٌة من أطفال ومراهمٌن
راشدٌن ومسنٌن .تهدف إلى رفع األفكار السلبٌة المثبطة و السلوكٌات غٌر المتكٌفة وتعوٌضها بأفكار
جدٌدة متالئمة مع الوالع تمكن الشخص المرٌض من استرجاع توازنه و لدراته المعرفٌة و العالئمٌة
و العاطفٌة المضطربة جراء مشاكل الحٌاة.
أصبحت أهمٌتها تتنامى شٌئا فشٌئا فً عالج الكثٌر من االضطرابات النفسٌة بفعل تركٌزها على
التفاعل المائم بٌن السلون واألفكار واالنفعاالت واتسعت تطبٌماتها هذا ماجعل موضوعا لهذه األٌام
الخاصة بالصحة العملٌة للتعرف على مدى تطبٌك مبادئها النظرٌة فً المٌدان العٌادي و
حدود استخداماتها

محاور الملتمى :
المحور األول :األسس النظرٌة للعالجات المعرفٌة السلوكٌة.
المحور الثانً  :العالجات المعرفٌة السلوكٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك
المحور الثالث  :تطبٌمات العالجات المعرفٌة السلوكٌة ونتائجها فً العٌادات النفسٌة الجزائرٌة(تمدٌم
نماذج تطبٌمٌة)
المحور الرابع  :آفاق العالجات المعرفٌة السلوكٌة.

انهيئتانًشرفت عهى انًهتمى:
نهًهتمى:أد سياب رشيد
انرريص انشرفي
ِى
رريطت انًهتمى:د بن عشي سعيدة
نهًهتمى :د معروف لمنور
رريص انهلُت انعهًيت
ِى
أعضبء انهلُت انعهًيت نهًهتمى:
د ببديص عبذ انمبدر-جبيعت عببش نغرور خُشهت
أ د شهبي دمحم –جبيعت لطُطيُت 2
أد هبروَي يىضى–جبيعت لطُطيُت 2
أد انعبيب رابح–جبيعت لطُطيُت 2
أد نىكيب انهبشًي –جبيعت لطُطيُت 2
أ د أولبضي نىَيص–جبيعت لطُطيُت 2
أد شرفي دمحم انصغير جبيعت ضطيف
أد بىعبير أخًذ زيٍ انذيٍ – جبيعت أو انبىالي
أد جببني َىر انذيٍ – جبيعت ببتُت
أد نعريظ بشير جبيعت عُببت
د عتيك يُى جبيعت عُببت
د نعىج يبرون – جبيعت بلبيت
د بٍ واكتت انصبدق – يطتشفي االيراض انعمهيت  -لطُطيُت
د ببديص أوشٍ ضعيذة طبيبت ايراض عمهيت – خُشهت
د شرفي عهي طبيب االيراض انعصبيت – خُشهت
د نشخب ضهيى طبيب يفتش ،يذيريت انصحت  -خُشهت

رريص انهلُت انتُظيًيت :د بىعلىج انشبفعي

أعضبء انهلُت انتُظيًيت
د أبركبٌ انصبنح
أ يعىشت عبذ انحفيظ
,أ شرابٍ انكبهُت ضهبو
أ بههىل ضبرة أشىاق

,

أ هبيم ضًيرة
أ جذو عبذ انحفيظ
أ أيسيبٌ زبيذة
انطيذ جببيهي دمحم
انطيذ يرغى يىضف
انطيذ صيذ عهي

شروط لبول المداخالت
تمبل المداخالت باللغتٌن العربٌة و الفرنسٌة
بالعربٌة – ٌكون الخط بنمط Simplified arabic. 14
بالفرنسٌة – ٌكون الخط بنمط Time New Roman 12
ٌكون الموضوع منتمٌا ألحد محاور الملتمى
تكون المداخالت مصحوبة بملخص باللغة المغاٌرة
تكون األولوٌة للدراسات المٌدانٌة.
مالحظة  :حموق المشاركة
بالنسبة لألساتذة  4000 :دج
بالنسبة للطلبة 2000:دج

ترضم انًهخصبث وانًذاخالث لبم  18يبرش  2018إنى انبريذ االنكتروَي

jsmk2018@gmail.com

